
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI DLA UCZNIÓW KLASY V – VI a SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2  

W KRASNYMSTAWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

OD DNIA 1 czerwca 2020 ROKU 

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli: 

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI kl V – VI a SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 2 W KRASNYMSTAWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

 

L. p 

 

Imię i Nazwisko 

Nauczyciela 

 

Przedmiot 

 

PONIEDZIAŁEK 

 

 

WTOREK 

 

ŚRODA 

 

CZWARTEK 

 

PIĄTEK 

 

 

 

Uwagi 

 

GODZINY KONSULTACJI, SALA, BUDYNEK 

1. Lucyna Oleszek biologia konsultacje zdalne 

godz. 9 - 10 

 

konsultacje 

zdalne 

godz. 9 – 10 

 

------------------ -------------------- ----------------- 

Wychowawca klasy 
powiadomił 
telefonicznie 
wszystkich rodziców 
w kl V – VI a  
o możliwości 
skorzystania  
z konsultacji w szkole.  

Wszyscy rodzice 
wybrali zdalną formę 
konsultacji dla swoich 
dzieci. 

 
Konsultacje będą  się 

odbywały w określonych 

godzinach oraz w miarę  

potrzeb uczniów, ich 

pytań i wątpliwości.  

 

Nauczyciele będą  

w kontakcie 

telefonicznym, sms, 

pocztowym oraz za 

pomocą Messenger.  

Rodzice / opiekunowie 

2. Małgorzata Sroczyńska  muzyka konsultacje zdalne 

godz. 9 - 10 

 

konsultacje 

zdalne 

godz. 9 - 10 

 

----------------- ---------------------- ------------------- 

3. Małgorzata Sroczyńska  plastyka konsultacje zdalne 

godz. 9 - 10 

 

konsultacje 

zdalne 

godz. 9 - 10 

 

---------------- ------------------- ---------------- 

4. Małgorzata Stafijowska historia ------------------- ---------------- ----------------- konsultacje zdalne 

godz. 9 - 10 

konsultacje 

zdalne 

godz. 9 - 10 

8. Leszek Żeżuła informatyka konsultacje zdalne 

godz. 9 – 10 

--------------- ------------- ------------------ konsultacje 

zdalne 

godz. 9 - 10 

9. Renata Dziurian język angielski konsultacje zdalne 

godz. 9 – 10 

konsultacje 

zdalne 

godz. 9 – 10 

------------------ ------------------ ------------------- 

10. Monika Rybczyńska 

Krawiec 

język polski konsultacje zdalne 

godz. 9 - 10 

konsultacje 

zdalne 

godz.9 – 10 

---------------- ------------------ ------------------- 

11. Małgorzata Sobstel Matematyka, geografia ------------------ ---------------- konsultacje 

zdalne 

godz.9 - 10 

oraz 15-16 

konsultacje zdalne 

godz. 9 – 10 

------------------- 

12. Dorota Bańka religia ------------------- ------------------ konsultacje 

zdalne 

konsultacje zdalne 

godz. 9 – 10 

------------------- 



godz. 9 - 10 prawni powinni zgłosić 

wybranemu 

nauczycielowi mailowo 

chęć skorzystania  

z konsultacji  

z przynajmniej 

jednodniowym 

wyprzedzeniem  

do godziny 12, aby 

prowadzący mógł 

kontrolować liczbę 

uczestników  

i przygotować materiał 

do pracy z dzieckiem 

Zostało to ustalone  
z rodzicami, uczniami 
oraz nauczycielami 

13.        

14. Leszek Żeżuła wychowanie do życia w 

rodzinie 

konsultacje zdalne 

godz.  9 - 10 

konsultacje 

zdalne 

godz.9 – 10 

------------- ------------------- ------------------- 

15. Agnieszka Fiszer wychowanie fizyczne konsultacje zdalne 

godz. 9 – 10 

---------------- ---------------- ------------------- konsultacje 

zdalne 

godz. 9 - 10 

16. Lucyna Oleszek zajęcia z wychowawcą konsultacje zdalne 

godz.9 - 10 

konsultacje 

zdalne 

godz.9 – 10 

-------------- -------------------- ----------------- 

17. Joanna Szumilak technika ------------------ ---------------- konsultacje 

zdalne 

godz. 9 - 10 

konsultacje zdalne 

godz.9 – 10 

----------------- 

 

. 

Wymiar  konsultacji został  dostosowany do  potrzeb uczniów, a także warunków Ośrodka.  

 

.  

 
 

 


